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- Coordenação/articulação e partilha entre a rede de ONGAs
- Oportunidade para as escolas de desenvolvimento de projectos internacionais

Canada
China
Cyprus
France
Germany
Greece
Israel
Italy
Jordan
Kazakhstan
Latvia
Macedonia FYR
Malta
Montenegro
Morocco

Netherlands
New Zealand
Northern Ireland
Norway
Portugal
Romania
Scotland
Slovakia
Slovenia
Sweden
Turkey
USA
Wales
…

JRA | dimensão internacional

http://www.youngreporters.org/


JRA | Metodologia

um 
JRA

investiga

procura
soluções

reporta

dissemina



Projetos JRA
www.jra.abae.pt

jra.abae.pt


Litter Less | projeto internacional este ano em 13 países



“Litter  Less” | Objetivos
Da campanha
– Aumentar a consciencialização sobre o efeito dos resíduos sobre o 
ambiente local e na comunidade em geral através da implementação 
de dias de ação comunitária.
– Aumentar os conhecimentos e competências práticas dos jovens na 
prevenção e gestão de resíduos
– Melhorar o comportamento dos jovens na prevenção e gestão dos 
resíduos
– Melhorar a gestão de resíduos na escola
– Colaborar com outras escolas, afim de divulgar bons exemplos

Das peças jornalísticas 
– Partilhar bons exemplos de sistemas de gestão de resíduos 
– Reportar e informar sobre as questões relacionadas com a gestão e 
tratamento de resíduos na região da escola
– Comunicar e informar através de artigos, fotografias e vídeos



Cada português produz lixo
440 kg por ano | 1,2 kg por dia

-A saúde
-A nossa condição socioeconómica
-O nosso ambiente marino e costeiro
-O clima
-Os solos
-A água
- A biodiversidade

Os resíduos afetam



Tempo que duram alguns tipos de resíduos no mar:

- Papel - 2 a 4 semanas
- Caixas de papelão/cartão - 2 meses
- Lenço de algodão - 5 meses
- Fralda descartável biodegradável- 1 ano
- Pedaço de madeira pintado - 13 anos
- Copo de plástico - 50 anos
- Lata de alumínio - 200 anos
- Porta latas de plástico (aqueles de argolinhas) - 400 anos
- Fralda descartável normal - 450 anos
- Garrafa de plástico- 450 anos
- Linha/Fio de nylon - 650 anos
- Vidro - tempo indeterminado
- Lixo radioactivo - 250 000 anos ou mais

Lixo no mar

Degradação dos resíduos no mar

videos/The Animals Save the Planet - Romancing The Bag.mpeg
videos/The Animals Save the Planet - Romancing The Bag.mpeg


Fonte: projeto Marlisco

Lixo marinho | 70% é plástico

Fonte: projeto Marlisco



Fonte: projeto Marlisco

Lixo marinho | ilhas de plástico

Fonte: Visão  online 17.07.2014

Foram identificadas milhões de partículas de plástico que flutuam e se 
acumulam à volta dos cinco grandes giros existentes nos oceanos 
mundiais (Atlântico Norte, Atlântico Sul, Oceano Índico, Pacífico Norte e 
Pacífico Sul), criados por correntes oceânicas circulares, que fazem os 
detritos ora concentrarem-se no seu centro ora serem expelidos e 
gravitarem nas zonas adjacentes.

Kg/km2

http://visao.sapo.pt/ambiente/aguaeresiduos/revelado-o-primeiro-mapa-global-do-lixo-plastico-nos-oceanos=f789746


Fonte: projeto Marlisco

Lixo marinhoLixo marinho | de onde vem?

Fonte: projeto Marlisco

É produzido em terra

É produzido no mar



Fonte: projeto Marlisco

Lixo marinho



Lixo marinho | os microplásticos

Fonte: projeto Marlisco



Fonte: projeto Marlisco

Lixo marinho e a biodiversidade

Fonte: projeto MarliscoFonte: projeto Marlisco



Fonte: projeto Marlisco

Lixo marinho e a biodiversidade

Fonte: projeto Marlisco

Estima-se que morram cerca de 1 milhão e quinhentos mil animais (de aves a peixes, 
tubarões, tartarugas, golfinhos e baleias) todos os anos, devido à ingestão de plástico.



O que fazer com tantos resíduos? 





11-14 anos
15-21 anos



Diagnóstico e 
planeamento 
da campanha

Ação na escola 
e comunidade

Action days

Notícias e e
vídeo sobre a 

campanha

Investigação e 
trabalho de  

campo: 
Inquéritos e 
entrevistas

Realização e 
publicação de 
reportagens

Divulgação 
conferências, 

imprensa local, 
redes sociais, 

pagina da escola, 

Prémios melhores 
reportagens

Prémio melhor
campanha

Mini-
missão

Litter Less | esquema-síntese



Litter Less | calendarização

• Divulgação do projeto

• Candidatura das escolas

• Seleção de 22 escolas Litter Less
1

• Participação na workshop2

preparação

Out/nov/dez jan fev mar abr maio jun



Litter Less | calendarização

• Realização e análise do 
inquérito pré3

Out/nov/dez jan fev mar abr maio jun

o diagnóstico

INQUÉRITOS 2017
André Soares- 9
Milheiró de Poiares - 50
D. Dinis – 2
EB 23 de Pombais- 1

Solicitar LINK 
e resultados



Inquérito online
Visa ajudar o(a) professor(a) coordenador(a) e os próprios alunos 
envolvidos a diagnosticar questões como:

- conhecimentos sobre a temática de resíduos;
- comportamentos relacionados com os 3Rs (individuais 
e na família, em casa e na escola);

- disponibilidade e predisposição para ações e 
campanhas.

Diagnóstico | auditoria, inquéritos

Se realizado o 
inquérito–pós  constitui 

um instrumento de  
avaliação de impacto do 

projeto

Solicitar 
link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxvq8719LqBxHF3vMRdaz-5Oc8rkb4-DUGOuZ4Wt-9tGFzXw/viewform


Litter Less | calendarização

• Equipas de 3 alunos (sugestão)

• Investigação ambiental:
escolha de enfoque e trabalho de campo

• Realização de reportagens | publicação

4

Out/nov/dez jan fev mar abr maio jun

Publicação de 
artigos

Publicação de 
fotografia

Publicação de 
videos

as reportagens

jra.abae.pt/portal



Ideias: tópicos de investigação e ação

•O que consumimos produz resíduos? Quantos? Quais? 
•O que fazemos lá em casa com os resíduos? E os vizinhos? E  
família? E os amigos?
• Para onde vão os meus resíduos?
•Qual a sua “história de vida” se  o colocar num eco-ponto? E se 
não colocar?
•Os resíduos podem ter valor?
•Podemos manter a “good life” e produzir menos resíduos? Como?
•Podemos influenciar o comportamento dos que nos rodeiam? 
Como?
•O que podemos fazer aqui na escola? E no bairro/região?
•E no mar?



Enfoques: ideias - exemplos

Reutilização. 
Tecnologias e boas 

práticas

Resíduos 
urbanos 

(dos perigosos aos 
biodegradáveis)

Upcycling e 
valorização

boas práticas

Resíduos no 
ar 

qualidade do ar 

Resíduos na 
água 

Lixo marinho e 
microplásticos

Reciclagem
Tecnologias e 

boas práticas

Redução
Tecnologias e boas 

práticas

Fileiras: 
pneus, carros, 
óleos, roupas 

REEE, etc

Agir e passar 
palavra

Campanhas, Ações

Resíduos 
nos 

alimentos 
agroquímicos e 
microplásticos

RESÍDUOS
Economia 

circular



Litter Less | calendarização

• Divulgação das reportagens noutros locais 
(jornal da escola, da região, município, blog, 
facebook, etc.)

• Submissão a concurso
5

Out/nov/dez jan fev mar abr maio jun

Concurso 
nacional 

(em português)

Submissão a 
Concurso 

internacional

Premiados | tradução para inglês

as reportagens

Até 31 
de 

março

Escalões:
11-14
15-21 
anos

REGULAMENTO:
jra.abae.pt/portal



Publicação de reportagens| Submissão a concurso

jra.abae.pt/plataforma
Login

jra.abae.pt/plataforma


Divulgação de reportagens |publicar e passar a palavra

https://www.facebook.com/Litter-Less-Campaign-Portugal-691114037729362/

Escola (colóquios, rádio, jornal)município, imprensa local, comunidade e …

Redes sociais

#jra #yre #litterless

https://www.facebook.com/Litter-Less-Campaign-Portugal-691114037729362/


Litter Less | premiados 2016
Seguir o link para ver os trabalhos >>>

http://jra.abae.pt/project/2016-litter-less-reportagens-2/


Litter Less | calendarização

• Realização de campanha de 
redução de resíduos na escola6

Out/nov/dez jan fev mar abr maio jun

Publicação de 
notícias sobre 
a campanha

Concurso de 
vídeo sobre a 

campanha

a campanha

Até 30 
de abriljra.abae.pt/portal



Comunity action days | global action days (22 abril)

a campanha



Litter Less | calendarização

Preenchimento do inquérito de avaliação
7

• Resultados do concurso nacional

• A escola recebe o prémio de participação 
(250€)

Até 30 de 

maio

• Entrega dos prémios

• Participação na Missão Buçaco (premiados)junho

conclusão
Out/nov/dez jan fev mar abr maio jun



Prémios | escolas “Litter Less”
Prémio de participação
Todas as escolas participantes no Projeto Litter Less receberão 250€ como prémio 
de participação.

Prémios para as melhores reportagens
Será premiado um trabalho em cada escalão e modalidade.
-Escalões: 11-14 anos | 15-21 anos
- Modalidades:  Artigo | Fotografia | Video
Cada uma das escolas premiadas receberá uma máquina fotográfica. 

Prémio melhor campanha
Será premiado o vídeo que apresente a melhor Campanha com enfoque no 
Comunity Action Days

Prémio para os autores 
Os autores dos trabalhos (de reportagem e vídeo campanha)premiados em cada 
escalão e categoria terão como prémio a participação numa mini-missão na Mata 
Nacional do Buçaco - que decorrerá em junho.



Missão Mata do Buçaco| junho



http://jra.abae.pt/project/campanha-litter-less-2017/

Litter Less| mais informações em jra.abae.pt

http://jra.abae.pt/project/campanha-litter-less-2017/
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Contactos:

jra@abae.pt

Margarida Gomes | Paulo Pereira
935373716 | 912336401


